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Investitorii ºi relaþiile comerciale
internaþionale în timp de rãzboi

R
ãzboiul declanºat de ruºi
în urmã cu o sãptãmânã
propagã temeri din ce în
ce mai multe, în toate
domeniile. Nu putem sã
nu ne punem întrebãri
legate de intenþiile de in-
vestiþii pe care oamenii

de afaceri le aveau înainte de izbucnirea
conflictului din Ucraina. Reprezentanþii
mediului investiþional considerã, la uni-
son, cã apartenenþa României la NATO
este un scut pentru þara noastrã ºi cã po-
tenþialii investitori internaþionali nu ar
trebui sã ne ocoleascã, mai ales în con-
textul în care potenþialul de dezvoltare

al României este imens, iar fondurile
europene care urmeazã sã fie atrase sunt
consistente.

Cu toate acestea, cel mai probabil
cã oamenii de afaceri care nu aveau
planuri concrete de investiþii la noi în
þarã vor aºtepta sã vadã ce urmeazã ºi
nu se vor grãbi sã-ºi plaseze banii pe o

piaþã la graniþa cãreia a izbucnit un
rãzboi.

Adrian Codirlaºu, vicepreºedintele
CFA, ne-a explicat: “România nu are
relaþii cu Rusia pe partea financiarã,
dar toate pieþele globale au scãzut din
cauza aversiunii generate. Toate pieþe-
le financiare sunt afectate, indirect.

Cele mai lovite au fost cele din Rusia,
dar ºi cele europene sunt afectate, in-
clusiv a noastrã. În acest context, inve-
stitorii simt o aversiune la risc ºi vor fi
mai precauþi“.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 9)

Avem peste 100.000
de refugiaþi ucraineni,
dupã o sãptãmânã
de rãzboi

P
este 100.000 de refugiaþi ucrai-
neni au intrat în þara noastrã dupã
prima sãptãmânã de la invadarea
Ucrainei de cãtre Federaþia Rusã,

conform datelor prezentate ieri, la înce-
putul ºedinþei de guvern, de prim-mini-
strul Nicolae Ciucã.

“Putem sã comunicãm cã pânã la ora
8:00, în aceastã dimineaþã, au intrat pe te-
ritoriul României 118.461 de refugiaþi
ucraineni. Dintre aceºtia 70.026 au pãrã-
sit teritoriul României. Au rãmas în þarã
46.435, ceea ce reprezintã aproximativ
39% din numãrul total al cetãþenilor
ucraineni care au intrat pe teritoriul
României. De asemenea, cred cã este im-
portant de precizat cã 1070 de cetãþenii

ucraineni au solicitat azil, iar dintre
aceºtia 476 au rãmas în centrele de azil
din þara noastrã. De asemenea, este im-
portant sã precizãm cã din cifra totalã de
cetãþeni ucraineni care au decis sã rãm-
ânã în România, aproximativ 18.000
sunt minori”, a declarat premierul
Nicolae Ciucã.

Pentru gestionarea situaþiei care este
în permanentã miºcare, ºeful Guvernului
a precizat cã a solicitat ºi sprijinul Comi-
siei Europene pentru activarea mecani-
smele de finanþare ale Uniunii Europene
atât pe fondurile care sunt prevãzute pen-
tru migraþie, cât ºi pe fondurile care sunt
prevãzute pentru protecþia civilã. (G.M.)

(continuare în pagina 3)

ªapte bãnci ruseºti, excluse din sistemul SWIFT
l Subsidiara europeanã a Sberbank, cel mai mare creditor din Rusia, a fost închisãl Bursa de la Moscova nu ºi-a reluat
operaþiunilel Preþul þiþeiului urcã puterniclUcraina a strâns 277 de milioane de dolari din vânzarea de obligaþiuni de rãzboi

U
niunea Europeanã (UE) exclude
ºapte bãnci ruseºti din sistemul
de tranzacþionare SWIFT, ca
parte a sancþiunilor impuse Ru-

siei pentru invadarea Ucrainei, a anunþat
ieri Jurnalul Oficial al UE, citat de Reu-
ters.

Bãncile, care au la dispoziþie un ter-
men de zece zile sã-ºi lichideze operaþiu-
nile SWIFT, sunt VTB (al doilea grup
bancar din Rusia), Bank Otrkitie, Novi-
kombank, Promsvyazbank, Bank Rossi-
ya, Sovcombank ºi VEB.

Un oficial UE de rang înalt a expli-
cat cã bãncile de pe listã au fost alese în
baza legãturilor lor cu statul rus, bãnci-
le publice fiind deja supuse sancþiuni-
lor în urma anexãrii Crimeei de cãtre
Rusia în 2014.

”Toate aceste bãnci au fost excluse
din SWIFT din cauza legãturilor lor cu
statul ºi a conectãrii implicite la efortul

de rãzboi. Am impus o interdicþie gene-
ralã asupra sistemului bancar”, a precizat
oficialul.

Sberbank, cel mai mare grup bancar
rusesc, ºi Gazprombank nu au fost inclu-
se pe listã deoarece sunt principalele ca-
nale pentru plata gazelor ºi petrolului din
Rusia, pe care statele UE încã le cumpã-
rã, în pofida conflictului. Dar cele douã
bãnci sunt supuse altor sancþiuni.

Decizia de excludere a unor bãnci
ruseºti din sistemul SWIFT utilizat pen-
tru tranzacþii în valoare de mii de miliar-
de de dolari la nivel mondial a fost anun-
þatã sâmbãtã, într-un comunicat comun,
de SUA, Comisia Europeanã, Marea
Britanie ºi Canada.

Sistemul SWIFT, care transmite me-
saje între mai mult de 11.000 de instituþii
financiare ºi companii, nu are rival la ni-
vel mondial, fiind un element central al
sistemului financiar al lumii.

Subsidiara europeanã a
Sberbank, forþatã sã se
închidã

Subsidiara europeanã a Sberbank, cel
mai mare creditor din Rusia, a fost închisã
noaptea trecutã, printr-o decizie a Bãncii
Centrale Europene (BCE), care a averti-
zat cã Sberbank se confruntã cu falimen-
tul în urma retragerilor masive din depo-
zite, dupã ce Rusia a invadat Ucraina.

BCE a stabilit, la începutul acestei sãp-
tãmâni, cã Sberbank Europe AG, cu sediul
la Viena, este în faliment sau e probabil sã
intre în faliment, ceea ce a determinat, luni,
autoritatea austriacã de Reglementare a
Pieþei Financiare (FMA) sã impunã un
moratoriu asupra activitãþilor bãncii.

Marþi, cu o orã înainte ca moratoriul
sã expire, FMA i-a ordonat bãncii sã se
închidã, conform deciziei BCE.

”Prin ordinul Bãncii Centrale Euro-

pene, FMA a emis o decizie care îi inter-
zice instituþiei de credit licenþiate Sber-
bank Europe AG sã continue operaþiuni-
le comerciale în întregime, cu efect
imediat”, a informat FMA.

Decizia nu afecteazã operaþiunile
bãncii în Elveþia.

Sberbank, care opereazã inclusiv în
Austria, Croaþia, Germania ºi Ungaria,
avea în Europa active de 13 miliarde de
euro la 31 decembrie 2020.

Scad acþiunile bãncilor din
Austria

În contextul mai sus menþionat, acþiu-
nile bãncilor listate la Viena au scãzut
ieri. Titlurile Raiffeisen Bank Internatio-
nal (RBI) s-au depreciat cu 3,5%, la
12,72 euro la ora localã 14.39, cele ale
Erste Bank - cu 5,4%, la 27,10 euro.

A.V.

(continuare în pagina 9)

CRISTIAN PÂRVAN,
PREªEDINTELE PIAROM:

„Statutul României
de membru NATO
oferã garanþii
suplimentare”

În momente de instabilitate politicã ºi
conflicte cum este cel din Ucraina întot-
deauna afacerile au de suferit, afirmã
Cristian Pârvan, preºedintele Patronatu-
lui Investitorilor Autohtoni din România
(PIAROM).

(continuare în pagina 9)

FLORIN JIANU, PREªEDINTELE
CNIPMMR:

”Situaþia actualã - posibilã
oportunitate de relocare a
unor afaceri”

Situaþia actualã se poate transforma
într-o oportunitate de integrare pe piaþa
forþei de muncã a celor care vin în Rom-
ânia, de relocare a unor afaceri, este de pã-
rere Florin Jianu, preºedintele Consiliului
Naþional al Întreprinderilor Private Mici
ºi Mijlocii din România (CNIPMMR).

(continuare în pagina 9)

CRISTINA CHIRIAC,
PREªEDINTELE CONAF:

”Investiþiile programate
pentru România vor veni
mai târziu”

Efectele economice ale declanºãrii
rãzboiului din Ucraina s-au resimþit ime-
diat nu doar în România, ci ºi în întreaga
Uniune Europeanã, cum era, de fapt, pre-
dictibil, evidenþiazã Cristina Chiriac,
preºedintele Confederaþiei Naþionale
pentru Antrepreorat Feminin (CONAF).

(continuare în pagina 9)

MIHAI IONESCU, PREªEDINTELE
ANEIR:

“Aveam firme pregãtite sã
investeascã în Ucraina, în
perspectiva faptului cã va
intra în NATO“

Rãzboiul din Ucraina ne afecteazã
atât relaþiile pe care le avem cu Rusia,
care era un partener comercial important,
cât ºi pe cele cu Ucraina, subliniazã Mi-
hai Ionescu, preºedintele Asociaþiei Na-
þionale a Exportatorilor ºi Importatorilor
din România (ANEIR).

(continuare în pagina 9)

SORIN GRINDEANU, MINISTRUL
TRANSPORTURILOR:

“Transportatorii care
fãceau aprovizionarea prin
Odessa pot veni în portul
Constanþa fãrã taxe“

În portul Constanþa, traficul cu mãr-
furi a crescut cu 6000-7000 de containe-
re pe zi, faþã de ceea ce se opera pânã
acum, a precizat, zilele trecute, Sorin
Grindeanu, ministrul Transporturilor ºi
Infrastructurii.

(continuare în pagina 9)

ªapte zile
de invazie
a Rusiei în
Ucraina
l Joe Biden, despre Vladimir
Putin: ”Un dictator izolat de
lume mai mult ca oricând”
lMinistrul britanic al Apãrãrii,
Ben Wallace: ”Vom vedea
crescând brutalitatea lui Putin”

T
rupe aeropurtate ruseºti au ateri-
zat la Harkov ieri, în a ºaptea zi a
invaziei lansate de preºedintele
rus Vladimir Putin în Ucraina,

conform anunþului fãcut de armata
ucraineanã.

Dupã mai multe bombardamente asu-
pra centrului oraºului, marþi, soldate cu
cel puþin 21 de morþi - potrivit guvernato-
rului regional - unele lovituri au atins ieri
sedii regionale ale forþelor de securitate
ºi ale poliþiei, precum ºi Universitatea ºi
Primãria acestei metropole, situatã la 50
km de frontiera rusã. Serviciile de urgen-
þã au informat despre existenþa a cel puþin
patru morþi ºi nouã rãniþi.

”Nu mai rãmâne nicio zonã din Har-
kov unde vreun obuz de artilerie sã nu fi
lovit încã”, a afirmat Anton Gheraºcen-
ko, consilier al ministrului ucrainean de
Interne, conform Agerpres.

În capitala Kiev, cu 500 km mai la
Vest, unde locuitorii care nu au fugit se
pregãteau câteva zile pentru un atac, un
calm relativ domnea ieri, dupã bombar-
damente în ajun asupra turnului de tele-
viziune, soldate cu cinci morþi.

Primarul capitalei, Vitali Klitschko, a
fãcut bilanþul luptelor de la periferia
oraºului ºi i-a invitat pe toþi locuitorii la
rezistenþã: ”Kievul rezistã ºi va rezista!”.

În Sud, armata rusã a afirmat cã a pre-
luat controlul total asupra oraºului Her-
son. Cu puþin timp înainte, primarul
oraºului, Igor Kolâhaiev, asigura totuºi cã
localitatea rãmâne sub control ucrainean.

La Mariupol, mai la Est, peste 100 de
persoane au fost rãnite marþi de tiruri
ruseºti, conform Primãriei.

Controlul asupra acestui port este de
importanþã cheie pentru armata rusã, pen-
tru a asigura o continuitate teritorialã între
forþele sale venite din Crimeea ºi cele ve-
nite din teritoriile separatiste din Donbas,
mai la Nord. Cele douã grupuri au fãcut
joncþiunea marþi, potrivit Moscovei.

În acest context, astazi este asteptata
în Belarus cea de-a doua runda de nego-
cieri între delegatiile rusa si ucraineana
privind un posibil acord de încetare a
focului în Ucraina.

Negociatorul rus Vladimir Medinski
a informat ieri searã cã o încetare a focu-
lui va fi discutatã la aceste noi tratative,
dupã prima rundã de negocieri des-
fãºuratã luni ºi încheiatã fãrã rezultat.

Presedinþia de la Kiev a confirmat
între timp cã delegaþia ucraineanã se
îndreaptã cãtre locul negocierilor.

Armata rusã va securiza un coridor
pentru delegaþia ucraineanã, a mai spus
Vladimir Medinski, potrivit agenþiei
TASS, citatã de Reuters, conform
Agerpres. (V.R.)

(continuare în pagina 12)


